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A Coréia do Sul foi o país escolhido
pela Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) como o destino para a sua
próxima Missão Internacional. O evento será
realizado de 17 a 28 de junho. A sugestão
partiu do presidente do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), Glaucius Oliva. A ideia
é estreitar os laços para o desenvolvimento
da cooperação entre os dois países no
programa Ciência Sem Fronteiras.

Como em todas as viagens
internacionais, a ABRUEM fará uma
apresentação em vídeo das universidades
filiadas nas instituições que serão visitadas
na Coréia. Para tanto está sendo solicitado
envio de dados atualizados relacionados
abaixo juntamente com fotos da instituição
até às 18 horas do dia 28 de março, através
dos emails: abruem@abruem.org.br /
abruem@gmail.com.

Informamos que o não recebimento
das informações e da foto até o prazo
estabelecido, implicará na ausência da
instituição na apresentação ou a utilização
dos dados enviados anteriormente, para
aqueles que já acompanharam a comitiva em
outras viagens.

Dados para envio
Cursos de Graduação:
Alunos de Graduação:
. Presenciais:
. A Distância:

Cursos de PósGraduação StrictoSensu:
Cursos de Mestrado Acadêmico:
Cursos de Doutorado:
Alunos de PósGraduação StrictoSensu:

Docentes:
. Graduados:
. Especialistas:
. Mestres:
. Doutores:

Técnicos Administrativos:

Áreas de Excelência:

Projetos de Extensão:

Projetos na Área Tecnológica:



Programa de Estudantes – Convênio de Graduação – PEC G
Foi publicado em Diário Oficial, regulamentando o Programa de EstudantesConvênio de

Graduação – PEC – G, substituindo o Protocolo PECG de 13/03/1998, normativa que regulava o
programa de cooperação educacional internacional.

O Programa de EstudantesConvênio de Graduação é o mais antigo programa de
mobilidade do país, um dos mais importantes instrumentos de cooperação educacional por
oferecer a estudantes de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo
educacional, cultural ou científicotecnológico a oportunidade de realizar seus estudos de
graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Atualmente, 49 países participam,
dos quais 20 da África e 25 da América Latina e Caribe e 04 asiáticos.

Universidade Estadual Vale do Acaraú
Para conhecimento de todos, a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA/CE) tem um

nova reitora. Quem assumiu a instituição foi Maria Palmira Soares Mesquita. A reitora assumiu
interinamente a reitoria e permanecerá até abril/2014.
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